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Анотація. Мета статті: здійснити аналіз діяльності 
Йоганна Корніса –  неформального лідера менонітських 
колоній Південного Заходу Російської імперії першої 
половини ХІХ ст. Використано загальноісторичні 
методи, аналіз джерел та сучасної західної історіографії 
для відтворення образу свого героя. Результати. 
Працьовитий господар та вдалий підприємець, Й. Корніс 
очолював низку господарських об’єднань («Товариства 
лісорозведення», «Товариства поліпшення сільського 
господарства, промисловості та торгівлі»), створених 
менонітами за бажанням Піклувальних органів. 
В 1820–1848 рр. діяльність Корніса була спрямована 
на комплексний та взаємопов’язаний процес розвитку 
поселень та регіону, до якого входили завдання 
господарського освоєння та пошуків спеціалізації, 
запровадження на Південному Заході імперії засад 
товарно- грошових відносин, адміністративної 
інтеграції, колонізації, соціальної асиміляції та етнічної 
консолідації. Спонукальним мотивом діяльності 
Корніса була його переконаність у важливості ринкової 

спрямованості розвитку менонітських та оточуючих 
їх поселень. Його інноваційні проекти вплинули на 
господарський розвиток поселень (землеробство, 
тонкорунне вівчарство, вирощування технічних культур, 
іригацію, лісорозведення) та сприяли розвитку регіону 
в цілому. Корніс запровадив низку соціальних проектів, 
реформував освіту колоністів, цікавився розвитком 
наукових знань. У формальному сенсі Йоган Корніс не 
був частиною бюрократичної системи адміністративної 
вертикалі імперії, але виконав роль механізму, який 
пов’язував цю вертикаль з господарськими та 
економічними структурами на локальному рівні. 
Феномен Корніса був проявом особливостей розвитку 
замкненого протестантського колективу в умовах 
колонізації, необхідності господарської адаптації та 
збереження світоглядної ідентичності. Менонітське 
суспільство не могло сприйняти лідера, нав’язаного 
владою. Проте протестантське населення колоній мало 
потребу в таких особистостях, яким був Корніс –  лідерах 
із власного середовища, здатних на сміливі вчинки, 
«широку оптику» поглядів, світоглядний прорив 
та аналітичні здібності. У загальній ретроспективі 
аналізу розвитку поселень феномен діяльності Корніса 
підтверджує, що менонітський соціум мав здібність до 
самореформування, що забезпечило йому гідну позицію 
в ході розгортання модернізаційних за характером 
процесів на Південному Заході Російської імперії. 
Практичне значення: для використання в підготовці 
узагальнюючих працях з проблем колонізації та 
протестантизму на Південному Заході Російської 
імперії. Новизна: створено узагальнюючий образ лідера 
протестантського типу на теренах менонітських колоній. 
Тип статті –  теоретико- аналітичний.

Ключові слова: колонізація; меноніти; протестантські 
лідери; міжетнічні стосунки.
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Аннотация. Цель статьи: провести анализ деятельности 
Иоганна Корниса –  неформального лидера менонитских 
колоний Юго- Запада Российской империи первой 
половины XIX в. Автор использует общеисторические 
методы, анализ источников и литературы для 
воссоздания образа своего героя. Результаты. 
Трудолюбивый хозяин и удачливый предприниматель, 
Корнис возглавлял ряд хозяйственных объединений 
(«Общество лесоразведения», «Общество улучшения 
сельского хозяйства, промышленности и торговли»), 
созданных меннонитами по желанию органов опеки. 
В 1820–1848 гг. деятельность лидера была направлена 
на комплексный и взаимосвязанный процесс развития 
поселений и региона, в который входили задачи 
хозяйственного освоения и поисков специализации, 
введения на Юго- Западе основ товарно- денежных 
отношений, административной интеграции, колонизации, 
социальной ассимиляции и этнической консолидации. 
Побудительным мотивом деятельности Корниса была 
его убежденность в важности рыночной направленности 
развития менонитских и окружающих их поселений. Его 
инновационные проекты повлияли на хозяйственное 

развитие поселений (земледелие, тонкорунное 
овцеводство, выращивание технических культур, 
ирригацию, лесоразведение) и способствовали освоению 
региона в целом. Корнис реализовал социальные 
проекты, реформировал образование, интересовался 
развитием научных знаний. Иоганн Корнис не являлся 
частью бюрократической системы административной 
вертикали империи, но исполнил роль механизма, 
который связывал эту вертикаль с хозяйственными 
и экономическими структурами на локальном уровне. 
Феномен Корниса был проявлением особенностей 
развития замкнутого протестантского коллектива 
в условиях колонизации, необходимости хозяйственной 
адаптации и сохранения мировоззренческой 
идентичности. Менонитское общество, которое 
имело традиции религиозной замкнутости, не могло 
воспринять лидера, навязанного властями. Однако 
оно нуждалось в таких личностях, которым был 
Корнис –  лидерах из собственной среды, способных 
на «широкую оптику» взглядов, мировоззренческий 
прорыв и аналитические способности. В общей 
ретроспективе анализа экономического развития 
поселений феномен деятельности Корнис подтверждает, 
что менонитского социум имел способность 
к самореформированию, что обеспечило ему достойную 
позицию в ходе развертывания модернизационных по 
характеру экономических процессов на Юго- Западе 
Российской империи. Практическое значение: для 
использования в подготовке обобщающих работ по 
проблемам колонизации и протестантизма на Юго- 
Западе Российской империи. Новизна: создан образ 
лидера менонитских колоний протестантского типа. 
Тип статьи: теоретико- аналитический.

Ключевые слова: колонизация; меннониты; 
протестантские лидеры; межэтнические отношения.
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the 
activities of Johann Cornies who was an informal leader of 
the Mennonite colonies at the first half of the 19th century. 
The author uses general historical research methods, analysis 
of sources and contemporary historiography to recreate 
the image of this article hero. Results. A skillful owner 
and a successful entrepreneur, Cornies ran a number of 
business associations («Forestry Society», «Society for 
the Improvement of Agriculture, Industry and Commerce 
/ Agricultural Union») founded by the Mennonites at the 
request of the Guardianship Committee. In 1820–1848 
Cornies focused his activities on a comprehensive and 
interrelated process of the settlements’ and the region’s 
development. Those included the tasks of economic 
development and the search for this region specialization, 
as well as market relations introduction, administrative 
integration, colonization, social assimilation and ethnic 
consolidation. Cornies was motivated by his conviction 
of the importance of the market way of the Mennonite 

and surrounding settlements’ development. His innovative 
projects impacted the economic promotion of the settlements 
(their ways of agriculture, fine-fleeced sheep farming, 
cultivation of industrial crops, irrigation, and forestry) 
and contributed into the development of the region as a 
whole. Cornies also implemented social projects, reformed 
education, was interested in the development of scientific 
knowledge. Johann Cornies was not a part of the bureaucratic 
system of the administrative vertical in the Empire, but he 
was a kind of link that connected the vertical with economic 
structures at the local level. The Cornies’ phenomenon was a 
manifestation of the closed Protestant congregations’ under 
the conditions of colonization development, when they 
needed for economic adaptation and the preservation of 
their ideological identity. Mennonite society, which had 
traditions of religious isolation, could not perceive the leader 
imposed by the authorities. However, the congregations also 
needed the kind of personalities as Cornies was. He was a 
leader from their own environment, with «broad optics» of 
view, ideological breakthrough ability and analytical skills. 
In a general retrospective of the analysis of the economic 
development of settlements, the phenomenon of Cornies’ 
activity confirms that Mennonite society had the ability to 
self-reform, which provided them with a high position in the 
modernization processes of the Russian Empire. Practical 
value: can be used for synthesis works on the problems of 
colonization and Protestantism in the Southern West of the 
Russian Empire. Novelty: the image of the leader of the 
Protestant type in the Mennonite colonies was created. Type 
of article: theoretical and analytical.
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128 Постановка проблеми. Ім’я цієї людини не 
було зафіксовано в офіційних списках посадовців 
першої половини ХІХ ст., які здійснювали державне 
керівництво на Південному Заході Російської ім-
перії. Проте діяльність Йоганна Корніса (1789–
1848) –  одного з лідерів менонітських поселень, 
представника етнічної еліти, який досяг успіху 
на службі російському уряду, залишила помітний 
слід в історії регіону. Історія життя та діяльності 
Й. Корніса пов’язана з колонізаційними процеса-
ми, ініційованими владою з кінця ХVІІІ ст. Як лю-
дина, яка належала до середовища самих колоніс-
тів та була вельми зацікавлена в сталому розвитку 
своїх територій, Корніс активно сприяв успішно-
сті програми переселення та адаптації іноземців на 
локальному рівні. Його енергія та харизма, які дія-
ли інколи всупереч традиційним уявленням членів 
його конфесійної спільноти, призвела до позитив-
них змін не лише у житті менонітських поселень, 
але й здійснила вплив на розвиток колоній інших 
етнічних груп та регіону в цілому. Період активної 
діяльності цієї особистості (з 1820-х по 1848 рр.) 
без перевершення слід вважати епохою Й. Корніса.

Джерела та історіографія. Не зважаючи на 
певну провінційність регіону, який знаходиться 
у фокусі нашого дослідження, діяльність Корніса 
були помічена та по-різному оцінена навіть його 
сучасниками. Його адміністративні та господар-
ські заходи й інновації викликали неоднозначні 
оцінки з боку одновірців, спостерігачів, очільни-
ків: від неприйняття до визнання та майже панегі-
риків (О командировании Кеппена; Фадеев А. М., 
1897; Гавел, 1848; Клаус А., 1869; Каменский П., 
1985). Характер сприйняття діяльності Корніса за-
лежав від соціальної та конфесійної приналежності 
авторів, які в своїх творах згадували про результа-
ти його керівництва. Цілком схвальними були від-
гуки, які лунали з боку офіційної влади та близь-
ких до неї кіл. Першу публічну характеристику 
діяльності Корніса було представлено Гавелом 
в «Журналі міністерства державного майна» (Гавел, 
1848). Автор надає дещо ідеальний портрет люди-
ни, життю якого варто наслідувати. В оцінці Гавела, 
Корніс –  «справжній християнин, відданий монарху, 
як це довела його діяльність» (Гавел, 1848, с. 230). 
Розповідаючи про господарські успіхи лідера ко-
лоній, історію його особистого збагачення та сус-
пільної активності, автор запевняв, що матеріаль-
ні цінності були для Корніса не метою, а засобом, 
сходинкою для подальшого розвитку.

Запропонована Гавелом позитивна оцінка ді-
яльності Корніса у подальшому була підтрима-
на та культивована тими посадовцями, вченими, 
політиками та суспільними діячами, які брали 
участь у дискусіях стосовно значення колоніза-

ції (Фадєєв А., 1897, сс. 168, 481; Клаус А., 1869), 
або підтримували колоністів та визнавали їх вне-
сок у економічний розвиток Південного Заходу 
Російської імперії в умовах складання «німецько-
го питання» –  одного з націоналістичних концептів 
останньої третини ХІХ ст. (Каменський П., 1895). 
Наприклад, А. Гакстгаузен у своїх нотатках про ко-
лонії називав Корніса «найбільш впливовою осо-
бистістю в південній Росії» та привертав увагу до 
успіхів поселень, які знаходились під його нагля-
дом. Дослідник стверджував, що не одне рішення 
не приймалось без участі лідера. Він повідомляв, 
що його оцінка діяльності Корніса базується не 
лише на власних спостереженнях, але й на відгу-
ках місцевих чиновників, адже до нього з повагою 
ставилися не лише посадовці (граф П. Д. Кисельов, 
керівники Піклувального комітету С. Х. Контеріус, 
А. В. Фадєєв), але й навіть монархи (Олександр І, 
Микола ІІ) (Гакстгаузен А., 1870).

Якщо державницька оцінка діяльності Корніса 
носила схвальний характер, колоністське середо-
вище, яке реально відчуло на собі моральний та 
соціальний тягар його експериментів, демонстру-
вала контроверсівність поглядів стосовно ново-
введень. Оскільки позиція Корніса не була типо-
вою для замкненого традиційного соціуму мено-
нітів, а результати вимагали часу, лідера підтриму-
вали лише більш мобільні та прогресивні страти 
менонітського суспільства –  великі землевласни-
ки, підприємці та нова генерація вчителів, чий сві-
тогляд виходив за межі релігійної традиції. З цієї 
причини, за підрахунками канадського дослідни-
ка Х. Діка, лише вісім з 44 відомих описів істо-
рії Молочанських колоній ХІХ ст. згадують про 
Корніса (Dyck H. L., 1984, p. 13).

Лише нове покоління представників конгре-
гацій другої половини ХІХ –  початку ХХ ст., які 
відчули наслідки реформ, змінили своє ставлен-
ня до господарських експериментів Корніса. Його 
образ втратив негативну одіозність. В наративах 
того часу лідер представлений як «велика люди-
на» та «героїчна особистість». Навіть у цілком 
консервативному «Менонітському щорічнику» 
про нього згадується як про «приклад великого ре-
форматора в менонітській історії» (Mennonitisches 
Yahrbuch, 1907, 66–81; 1908, 53–54). Особливо ре-
льєфним та вражаючим є образ Корніса, намальо-
ваний в працях найбільш відомих менонітських 
істориків Ф. Ісаака, Д. Еппа, П. Фрізена, які оці-
нювали минуле колоній через призму позитивної 
динаміки їх розвитку, реформування та трансфор-
мації. Франц Ісаак запевняв, що «Корніс привів ме-
нонітів на стежку досягнень, що зробило їх при-
кладом для навколишнього населення як в сфері їх 
практичної діяльності, так і моральної поведінки» 
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129(Isaac F., 1908). Д. Епп називав лідера «титаном» 
та «благодійником людства», прикладом «дійсно-
го християнина», організатором, «людиною з залі-
за та сталі», першопрохідником. Епп вважав, що 
діяльність Корніса стала початком успіху мено-
нітів в Росії (Epp D. H., 1994, pp. 1, 8, 46, 80–81). 
Хоча раніше Корніса звинувачували у руйнуванні 
релігійних традицій, П. Фрізен –  автор змістовної 
та об’ємної версії історії колоній, визначив місце 
Корніса серед осіб, важливих для розвитку мено-
нітської церкви: «…Давайте згадаємо наших двох 
вчителів –  Менно та Корніса» (Friesen P. M., 1978, 
p. 199). Нова генерація істориків начебто виправ-
довувала дії Корніса перед попередніми поколін-
нями. Ісаак розглядав період його керівництва як 
етап боротьби двох тенденцій –  релігійної (консер-
вативної) та передової (трансформаційної), у якій, 
як довели подальші події, Корніс достойно пере-
міг, чим забезпечив щасливе майбутнє поселень. 
Д. Епп зауважував, що «великі завдання Корніса» є 
виправданням його жорсткості та рішучості у про-
веденні реформ. Фрізен вважав, що Корніс поси-
лив менонітські цінності, укріпивши конгрегації 
економічно.

В сучасній історіографії в цілому зберігаєть-
ся позитивне ставлення до реформаторських та 
господарських зусиль Корніса. Автори розгляда-
ють постать Корніса у трьох перспективах: з точки 
зору його ролі у формуванні локальної економіки 
регіону; у ракурсі діяльності на межі традиціона-
лізму та інновацій у самому суспільстві; вивчають 
його адміністративні здібності та медіативну роль 
між окремими етнічними групами, які будували 
своє майбутнє в регіоні. Це простежується, перш 
за все, в менонітській історіографії –  досліджен-
нях Х. Діка, Д. Ремпела, Дж. Стейплза, Дж. Юрри, 
(Dyck H. L., 1984; Rempel D. G., 1974; Staples J. R., 
2003; Staples J., 2004; Urry J., 1989). Не зважаючи на 
те, що окремі сюжети життя та діяльності Корніса 
знайшли часткове висвітлення в працях російських 
та українських дослідників (Дружинина Е. И., 1970; 
Дружинина Е. И., 1981, сс. 24, 187; Венгер Н. В., 
2006), ця легендарна особістість усе ще залиша-
ється маловідомою для українського читача.

Мета цієї публікації полягає у тому, щоб за-
повнити цю лакуну та, відтворивши образ Й. Корніса 
як світського лідера менонітських протестантських 
колоній, доповнити наші уявлення не лише про коло-
нізацію як спеціфічну соціально- просторову ситуа-
цію, але й про особливості господарського розвит-
ку Південно- Західного регіону Російської імперії 
першої половини ХІХ ст. в цілому.

Виклад основного матеріалу. Походження 
та соціальне оточення Й. Корніса. Особливості 
феномена Корніса полягали в тому, що він похо-

див із замкненого та закритого для оточуючого 
світу середовища менонітських конгрегацій, про-
те, керуючись розвиненим у ньому раціональним 
мисленням та прагматизмом, зумів подолати сві-
тоглядні обмеження його одновірців заради про-
гресу. Менонітські громади, що влаштувалися на 
Південному Заході Російської імперії наприкін-
ці XVIII ст., були послідовниками протестант-
ської церкви, сформованої в XVI ст. на території 
Голландії, Швейцарії та Німеччини (Friesen P. M., 
1978). Внаслідок тривалого ендогамного розвитку 
менонітство, подібно до інших замкнених співто-
вариств, пройшло шлях від деномінації до етно-
конфесійної спільноти, тобто набуло ознак етно-
су (Брук С. И., 1869). Для представників подібних 
соціальних груп (в Російському контексті близь-
кими до них були молокани, духобори) характер-
ним було усвідомлення власної автономності та 
конфесійної винятковості. Відокремлюючи себе 
від навколишнього соціуму, етнічного та конфе-
сійного масиву, меноніти відрізнялися не лише 
господарсько- культурними та етнічними особли-
востями, але, перш за все, високим рівнем групо-
вої самоідентифікації. Саме ця особливість до-
зволяла зберігати зміст постійних компонентів їх 
культурного світу –  усвідомлення власної богоо-
браності, пацифізм, визначальне значення аграр-
ної діяльності (як фактор збереження автономного 
існування), традиції релігійного керівництва, кон-
фесійного виховання та ендогамії. Іншими слова-
ми, менонітські конгрегації (в уявленні самих чле-
нів) були «збалансованими» мікросуспільствами, 
в яких релігійні пріоритети (за суб’єктивною по-
зицією менонітів) мали забезпечити спільноті ста-
більність та процвітання.

Й. Корніс виявився тим лідером, який пору-
шив цей баланс, вивів конгрегації зі «стану ілю-
зорного комфорту», який в умовах майбутньої мо-
дернізації не міг забезпечити сталий розвиток по-
селень. Важливо, що частково руйнуючи традиції 
(наприклад, замкненість общин), він не розламав 
суспільство, а підштовхнув його вперед, запропо-
нувавши нові, більш багатообіцяючі економічні 
перспективи. Оскільки Корніса складно назвати 
«типовою», модальною особистістю своєї спіль-
ноти, важливим є питання, яким чином формував-
ся світогляд майбутнього лідера, якими були шля-
хи його особистістого розвитку та адміністратив-
ної кар’єри.

Перші офіційні версії біографії Корніса були 
представлена у публікації Гавела (Гавел, 1848) та 
в мемуарах французького маршала О. Мармона, 
який познайомився з Корнісом під час подоро-
жі Південно- Західною Росією (близько 1840 р.) 
(Мармон О., 1840).
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130 Йоганн Корніс народився 1789 р. (в початко-
вий рік менонітської еміграції до Росії) неподалік 
від Данцига –  місця виходу менонітів зі Західної 
Пруссії. Його батько, у колишньому моряк, був 
власником невеликого готелю. Маючи деякі кошти, 
він був спроможній надати своїм нащадкам осві-
ту. Йоганн Корніс –  старший син у родині –  відріз-
нявся здібностями та допитливістю, був таланови-
тим та розумним. У 1804 р. родина емігрувала до 
Російської імперії, а з 1806 р. оселилась у с. Орлово 
на Молочних водах. В умовах еміграції та склад-
ного адаптаційного періоду родині бракувало гро-
шей. Марнон стверджував, що на момент пересе-
лення капітал сім’ї складав не більше 1 000 крб. 
Займаючись землеробством, батько Корніса збіль-
шив сімейні накопичення і розділив їх між синами, 
перелічивши кожному по 4 тис. крб. (Мармон О., 
1840, c. 251). Через три роки його капітал, як ука-
зував Мармон, зріс до 7 тис. крб. (Мармон О., 1840, 
с. 252).

Йоган працював у якості найманого працівни-
ка на млині. На зароблені гроші він придбав у міс-
цевих селян повозку та зайнявся торгівлею, здійс-
нивши декілька подорожей до Криму, що було на 
той час ризикованою справою. Заробивши додат-
кові статки, він зумів отримати кредит, на які ку-
пив овець та в 1812 р. взяв в оренду під пасовища 
частину менонітських земель (Гавел, 1848, с. 220–
221). Незабаром Корніс придбав землю та заснував 
власний хутір Юшанлі, де була започаткована екс-
периментальна ферма. В 1816 р. він заснував кін-
ну ферму, для чого виїхав на Дон та особисто об-
рав племінних жеребців (Гавел, 1848, с. 221). Як 
стверджує канадський дослідник Дж. Стейплз, ба-
зовий капітал Корніса формувався в 1812–1817 рр. 
у тому числі через використання відкупного пра-
ва на пивоваріння, яке майбутній лідер спільно 
з В. Мартенсом вперше придбав у Піклувального 
комітету в 1816 р. (утримував до 1830 р.) (ДАОО, 
ф. 89, оп. 1, спр. 43). На своїх землях на хуторі 
Юшанлі підприємець заснував цегляний і чере-
пичний заводи (Коновалова О., 2002), тютюнове 
виробництво, для діяльності якого було закуплено 
«сигарні» машини (Epp D. H., 1995, p. 21).

Згадуючи початкові часи своєї підприємниць-
кої діяльності, в 1923 р. Корніс писав у листі дру-
гу, як наполегливо він працював з ранку до ночі, 
переконаний у важливості того, що робить, не доз-
воляючи нікому, хто думав по-іншому, впливати на 
нього (Гавел, 1948, с. 30).

Напрацьовані у агросфері гроші Корніс інвес-
тував у промисловість. У 1830-х рр. він неодноразо-
во надавав фінансову підтримку І. Класену, своєму 
родичу, власнику суконної фабрики із с. Гальбштадт 
(ДАОО, ф. 89, оп. 1, спр. 352). Він свідомо вкладав 

кошти в промисловість, оскільки був переконаний, 
що розвиток неаграрного сектора економіки є од-
ним із чинників майбутньої успішності колоній.

Завдяки своїм господарським успіхам, до 30-
ти років Корніс став заможною, відомою та впли-
вовою постаттю в середовищі менонітів. Активна 
співпраця Корніса з органами влади простежується 
з 1817 р., коли за рекомендацією Опікунської кон-
тори його було призначено радником і спостеріга-
чем за новими поселеннями Данцигських меноні-
тів на Молочній (Urry J., 1989, р. 111). Колонізація 
продовжувалась, і Корніс був обраний повноваж-
ним представником від колоній Молочної для 
обрання земель майбутніх менонітських посе-
лень. Внаслідок цього з’явились поселення під 
Маріуполем (Маріупольський менонітський округ 
(РДІА, ф. 383, оп. 29, спр. 634, арк. 30, 57; РДІА, 
ф. 1181…), де оселились емігранти з Віртемберга. 
Саме на цей період припадає початок суспільної 
кар’єри цієї особистості. Як свідчив Гавел, на цьо-
му шляху його під-тримував С. Х. Контеніус –  го-
лова Піклувального комітету іноземних колоніс-
тів. Корніс згадував: «Я досяг успіху завдяки його 
підтримці» (Гавел, 1848, с. 224). Не менш важли-
вою у подальшому була й співпраця з наступни-
ком С. Контеніуса –  І. М. Інзовим. Особистий шлях 
Й. Корніса до неформального лідерства полягав че-
рез власний господарський успіх та підтримку тих 
можновладців, хто вірив в нього та довіряв йому.

Адміністративна діяльність Й. Корніса та 
його проекти у аграрному секторі. До 1820-х рр. 
для менонітських колоній в цілому закінчився адап-
таційний період. Влада більше не бажала вкладати 
гроші в улаштування поселень. Вона намагалась по-
вернути видані раніше позики, створивши їх дже-
релом прибутку для казни. Молочанські меноніти 
приступили до виплати позик з 1820 р. Із загаль-
ної суми боргу (більше 5 000 000 крб.) до виплати 
бути призначено близько 4 000 000 крб. Частина 
грошей, витрачених на облаштування менонітських 
колоній була залишена без стягнення (Правила для 
взыскания…; История и статистика…).

Працьовиті та дисципліновані меноніти роз-
глядались владою як надійний соціальний ресурс, 
гарне середовище для експериментів. На рівні 
Піклувального комітету було вирішено пошири-
ти серед менонітів практику розведення мерино-
сних овець. Вважалось, що в умовах посушливо-
го клімату та ризикованого землеробства саме цей 
напрям господарської діяльності мав забезпечити 
надійний та стійкий прибуток як самим поселен-
цям, так і державній скарбниці. Відомо, що під 
час своєї каденції на чолі Піклувального комітетуі 
С. Контеніус подарував менонітам 30 голів тонко-
рунних овець, спонукаючи їх до общинного роз-
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131ведення цих тварин. Ця пропозиція була підтри-
мана та принесла позитивні результати. Через де-
сятиліття влада звернула увагу на доцільність роз-
ведення більш цінних мериносних овець. Великі 
питання викликали механізми введення інновацій 
у менонітське середовище, яке було об’єднано ско-
ріше релігійною, ніж господарською традицією. 
Найпростішим та найбільш органічним, на погляд 
очильників, був метод особистого прикладу. Для 
цього було обрано експериментальну ферму, дос-
від, вплив та харизму Йоганна Корніса.

Завдяки рекомендаціям І. М. Інзова, в 1824 г. 
підприємець отримав пропозиції для керівництва по-
дальшим розвитком вівчарства в колоніях та закупки 
мериносних овець. Перша партія тварин буда приве-
зена з Царського села –  маєтку Олександра І. Друга 
закупка була здійснена самим Корнісом, для чого він 
відвідав Саксонію (Гавел, 1848, с. 223). Проект ви-
явився вельми вдалим, і в наслідок селекційної ро-
боти найкращі тварини були поширені в господар-
ствах Херсонщини, Полтавщини, поблизу Воронежа 
за ціною по 200 крб за голову (Гавел, 1848, с. 222). 
Після 1824 р. Піклувальний комітет виступав з ініці-
ативою створення на території колоній «Товариства 
вівчарства», яке на чолі з Корнісом стежило за ре-
зультатами розвитку цього виду тваринництва. 
В 1830-х р. в менонітських колоніях на одну ро-
дину припадало до 30 голів овець. У цілому вовна 
складала 15,8 % експортної продукції, яка вивози-
лась через Азовські та Чорноморські порти, отже 
давала державі неабиякі прибутки (ДАОО, ф. 6, оп. 
3, спр. 15 253…).

Важливо, що як в цьому проекті, так і у по-
дальшому Корніс не був простим виконавцем роз-
поряджень, наданих зверху. Він глибоко вникав 
в суть, багато подорожував (наприклад, відвідав 
Калмикські степи), вивчаючи досвід місцевого на-
селення стосовно розвитку тваринництва. За його 
посередництвом навіть обговорювалось питан-
ня заснування менонітських колоній на території 
Сибіру, як вельми сприятливої території для роз-
витку цієї галузі господарства (Гавел, 1848, с. 223).

За деяким відомостям, в 1825 р. меноніти лише 
10 % своїх земель використовували для землероб-
ства, адже, вирушаючи в еміграцію, окремі роди-
ни перевозили із собою домашніх тварин. Як ві-
домо, на Південь України колоністи привезли ост-
фрисландську (голландську) породу корів, яка, 
пройшовши через певний термін адаптації та че-
рез схрещення з холмогорською породою (10 го-
лів закуплено Й. Корнісом у Полтавській губернії), 
демонструвала високі показники продуктивності 
м’яса та молока (Agronomist Gavel’s biography.., рр. 
37–38). Наприкінці століття кожна менонітська ро-
дина мала близько 7–8 коней, 4–6 корів, молодняк, 
свиней та домашню птицю.

Розпочинаючи будь-який проект, Корніс з твер-
дістю та силою духа переживав випробування. Під 
час несподівано жорстокої зими 1824–1825 рр. він 
втратив біля 800 голів овець та 200 коней. Цей ви-
падок він прокоментував як справжній філософ та 
людина з протестантським світоглядом: «Бог при-
мусив мене відчути біль… Проте мій скот помер не 
від голоду, тому я не відчуваю внутрішніх докорів 
до самого себе. Я лише запитую себе, чи все я зро-
бив, щоб зберегти те, що мені надано, чи все я вра-
хував. Бог не завжди надає нам те, про що ми мрі-
ємо. Проте він одарює нас тим, що приносить нам 
користь. Тому я готовий працювати далі на славу 
Бога. Моя енергія не спрямована на те, щоб забез-
печити лише своє буття. Я призваний для багато 
більших справ –  стати корисним для послідовни-
ків» (Agronomist Gavel’s biography.., р. 30).

На землях Польської Пруссії, з яких родини 
менонітів прибули до Росії, вони жили більш відо-
кремлено. Бувши об’єднані у релігійні конгрегації, 
вони дотримувались індивідуального ведення гос-
подарської діяльності. Так сталося, що в Російській 
імперії серед менонітів склалась дещо інша тради-
ція. У ході розвитку держави і початку процесів 
формування цивільного суспільства в Росії повільно 
набувала поширення практика створення громад-
ських організацій. В 1830 р. Піклувальний комітет 
спонукає менонітів до утворення на території коло-
ній «Товариства лісорозведення», а в 1836 р., за іні-
ціативою А. Фадєєва, було засновано «Товариство 
поліпшення сільського господарства, промисло-
вості й торгівлі». На чолі цих неурядових та на-
півформальних структур опинився Йоганн Корніс. 
Володіючи достатньо широким спектром повнова-
жень, глава «Сільськогосподарського союзу» отри-
мав можливість практичної реалізації багатьох за-
думаних ним проектів, які відповідали його осо-
бистому розумінню про прогрес і економічну до-
цільність. Корніс сфокусував свою діяльність на 
трьох основних напрямах: 1) ефективнішому роз-
поділі господарських ресурсів на території посе-
лень; 2) ефективнішому використовуванні ресур-
сів; 3) стимулюванні аграрної промисловості і пе-
реорієнтації менонітської економіки на ринкові за-
сади (Staples J. R., 2003, р. 119).

Завдяки його наполегливості та послідовно-
сті, інколи всупереч бажанням своїх одновірців, 
яке з побоюванням сприймало кожну нову пропо-
зицію лідера, на території колоній було запрова-
джено такі нововведення:

1) чотирипілля;
2) на літо землі залишались на пару, що було 

важливим для успішної обробки засушливих земель;
3) популяризація вирощування тютюну;
4) бджільництво та виробництво шовку;
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132 5) заохочення розвитку агропереробної про-
мисловості та торговлі сільськогосподарськими 
товарами;

6) лісорозведення;
7) використання лісосмуг як засіб боротьби 

з вітром у степах та за для збереження верхнього 
родючого шару ґрунту;

8) виробництво кормів та селекційна робота 
у галузі скотарства;

9) поступове поширення посіву зернових куль-
тур;

10) постійні іригаційні роботи за для покра-
щення земель, побудова дамб;

11) підвищення доходу від присадибних тери-
торій шляхом їх раціонального використання, виро-
блення ефективного проекту менонітської будівлі;

12) вирощування картоплі та покращених стій-
ких до хвороб штампів картоплі з насіння;

13) покращення зовнішнього вигляду поселень 
завдяки посадці дерев уздовж доріг, фарбуванню 
заборів та хат (Dyck H. L., 1984, р. 11).

Зупинимось на характеристиці деяких з ви-
щеназваних нововведень. Важливим був внесок 
Корніса у керівництво программою лісоразведен-
ня та садівництва в умовах степу. Засновуючи свої 
поселення, новопоселенці зіштовхнулись зі браком 
деревини –  головного будівельного матеріалу того 
часу. Перші ліси з’явились поблизу німецьких ко-
лоній в 1806–1810 рр. між с. Альтнассау та Вейнау. 
Проте найбільшого розмаху лісорозведення набуло 
після 1931 р., коли Піклувальний комітет зобов’я-
зав кожну родину засадити по 1,5 десятин на по-
двірний наділ. Кожна сім’я мусила надати робіт-
ника, який мав відпрацювати упродовж двох днів 
на рік або в общинному саду, або за програмою лі-
сорозведення. Корніс спонукав: «Треба, щоб кож-
ний з повагою ставився до насаджування дерев, 
і все перетвориться у квітучий сад» (Agronomist 
Gavel’s biography.., р. 38).

У своєму маєтку в Юшанлі на 13 десяти-
нах землі Йоганн створив показовий розплід-
ник, зібравши велику кількість дерев, типових 
для Катеринославської губернії, доводячи що всі 
вони також можуть зростати у степовому кліматі. 
Саджанці Корніс поширював не лише на терито-
рії колоній, але й розсилав їх до Харкова та Криму. 
Міністр державного майна граф П. Д. Кісельов під-
тримував програму, маючи наміри створити у сте-
пу показові лісові дачі. У 1841 р. граф звернувся до 
Й. Корніса з проханням улаштувати зразкові школи 
для навчання місцевих малоросійських дітей лісо-
розведенню. Незважаючи на мовний бар’єр та інші 
складності у навчанні, Йоганном було підготовлено 
13 українських та татарських хлопчиків (Стейплз, 
Дж., 2017, с. 16). З 1828 по 1866 р. меноніти пере-

творили сухі степи на квітучий сад: у степу з’яви-
лися фруктові, тутові й лісові дерева. Колоністи за-
клали Алтагірське та Старобердянське лісництва 
(Рудченко К. В., 2004). Програма лісоразведення 
була закінчена до 1860-х рр., коли земельний ре-
зерв був вичерпаний.

Уряд спонукав колонії до розведення тутових 
дерев. Оскільки шовковиця гарно почувалась на 
південних землях, Корніс усіляко пропагував цей 
напрям господарської діяльності. Матеріали та ін-
струкції з вирощування та виробництва шовку він 
запозичив у італійських майстрів. У середині ХІХ 
ст. на менонітські колонії припадало 94 % виробни-
цтва шовку Таврійської та Катеринославської гу-
берній. Шовківництво Корніс вважав вельми пер-
спективним напрямком розвитку господарства. 
У його планах була навчальна подорож до Італії, 
яку він так і не зміг здійснити через фатальну для 
нього хворобу (Гавел, 1848, с. 226).

За підказкою губернатора Новороссії князя 
М. С. Воронцова Корніс захопився розведенням 
тютюна. Підходячи до будь-якої справи вдумли-
во та з відповідальністю, він знову ж таки вивчав 
досвід інших країн та в журналі, який виходив для 
колоністів, надрукував інструкцію з порадами, як 
слід розвивати цю культуру в степах (Agronomist 
Gavel’s biography.., р. 39). Він пропагував найкращі 
сорти тютюну та започаткував у своєму маєтку тю-
тюнове виробництво, для діяльності якого було за-
куплено «сигарні» машини (Epp D. H., 1995, р. 21).

Методи землеробства в колоніях постійно удо-
сконалювались. З метою запобігання виснаженню 
земель, за ініціативою Й. Корніса було введено чо-
тирипілля з паром. 3/4 земель засівали хлібом, 1/4 
залишали під паром, 1/6 відводили під картоплю. 
Пашню меноніти засівали пізніше, проте отримува-
ли більші врожаї, ніж оточуюче поселення. У другій 
чверті ХІХ ст. меноніти отримували врожаї в 2–2,5 
разів вищі, ніж місцеві селяни. Наприкінці 1850-
х пшениця коштувала 10 крб. сріблом за пуд, що 
приносило селянам великі прибутки. Щорічний до-
хід з землеробства на кожного члена громади до-
ходив до 16–40 руб. Cріблом (О состоянии разных 
отраслей.., с. 123).

Реформи з соціальної підтримки підприєм-
ництва. Посуха 1832–1834 рр. радикально вплину-
ла на уявлення Корніса про можливі напрями еко-
номічного розвитку менонітських колоній і регіо-
ну в цілому. О. Фадєєв оцінював посуху початку 
30-х рр. XIX ст. як подію, яка відкинула економі-
ку поселень на кілька років назад. Перед керівниц-
твом колоній постало питання про те, як запобігти 
повторенню подібних криз (Staples J. R., 2003, р. 
118). Як вважав Корніс, однією з гарантій, здатних 
забезпечити стійкість економіки в умовах неми-
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133нучих у регіоні природних катаклізмів, може ста-
ти орієнтація на комплексний господарський роз-
виток колоній. У зв’язку з цим він запропонував 
програми, спрямовані на підтримку розвитку ме-
нонітського підприємництва. Зауважимо, що цей 
проект у практичній діяльності Корніса був тісно 
пов’язаний з соціальною сферою.

З початку 30-х рр., коли кількість безземельних 
господарств, внаслідок росту населення в умовах 
обмеженого ресурсу, на території колоній збільши-
лась, Корніс запропонував серію соціальних про-
грам, сфокусованих на поліпшенні становища без-
земельних членів конгрегацій. Його проекти дозво-
ляли общинникам проявляти себе в альтернативних 
аграрним видах діяльності. Корніс виступив з іні-
ціативою заснування окремої ремісничої колонії, 
яку планувалося розмістити поблизу центрально-
го селища Молочанського менонітського округу –  
к. Гальбштадт. За свідоцтвом Корніса, менонітські 
ремісники були незаможними людьми. Не маючи 
достатньо коштів для закупівлі великих партій си-
ровини і забезпечення зберігання заздалегідь виго-
товлених виробів, майстрові виконували переваж-
но особисті замовлення (Staples J. R., 2003, р. 126).

Плани про утворення особливої промислово- 
ремісничої колонії Корніс обговорив зі своїм дру-
гом, бароном П. І. Кеппеном, статським радни-
ком і урядовцем Міністерства державного майна 
(Высочайше утверждённое положение…). До того 
часу в практиці колонізації Південного Заходу Росії 
було накопичено деякий, слід визнати, негатив-
ний досвід утворення поселень неаграрного типу 
(Біловезькі колонії) (Переписка Главного судьи 
Конторы…). На відміну від попереднього проект 
Корніса мав усі передумови виявитися успішним. 
Він здійснювався в достатньо сприятливих еконо-
мічних умовах і на території регіону, який відріз-
нявся відносно високим рівнем розвитку. Для май-
бутньої колонії було обрано зручне, з погляду авто-
рів проекту, місце розташування: її передбачалося 
розмістити на перетині торгових шляхів.

У жовтні 1837 р. П. Кеппен надав записку 
«Про стан і головні потреби іноземних поселенців 
у Таврійській губернії». У документі повідомлялося 
про наміри менонітів заснувати при к. Гальбштадт 
особливе ремісниче поселення на 200 господарств. 
Будучи прихильником проекту, Кеппен переконував 
адміністративні органи, що «поселення ремісників 
надасть їм можливість сприяти взаємному удоскона-
ленню». Селище Ной- Гальбштадт він іменував «ко-
лонією нового типу» (О командировании Кеппена…).

У листі інспектору Пелеху Корніс пояснював 
свою позицію про необхідність практичного вті-
лення проекту з обопільною вигодою, яка забезпе-
чить сприятливі умови для подальшого розвитку 

не лише менонітів, але й регіону в цілому, а саме: 
1) необхідність забезпечення можливостей духов-
ного і фізичного розвитку ремісників, поліпшен-
ня їх добробуту і збереження навичок майстрів; 
2) перспективи утворення ремісничого центру, де 
вироблятиметься конкурентноздатна продукція; 
3) організацію зручнішого доступу споживачів до 
якісних виробів незалежно від часу проведення яр-
марків і ринків. У грудні 1839 р. з підтримкою цьо-
го проекту виступив Піклувальний комітет (О ко-
мандировании Кеппена…).

9 липня 1841 р. Міністерство державно-
го майна підписало указ про заснування колонії 
Схвалюючи проект, це відомство висувало дея-
кі вимоги стосовно внутрішньої організації посе-
лення. На менонітів було покладено такі обов’яз-
ки: 1) побудову молитовного будинку; 2) створення 
школи; 3) організацію торгових лавок; 4) утворен-
ня ремісничого наказу, підлеглого Молочанському 
менонітському окружному наказу; 5) вибір десят-
ських; 6) побудову будинків за менонітським зраз-
ком; 7) відмову від землеробства (О командирова-
нии Кеппена…). Таким чином, к. Ной- Гальбштадт, 
будучи виключно ремісничим осередком, мав від-
повідати зразку типового колоністського поселен-
ня, зберігати спосіб життя общини.

Корніс усвідомлював, що утворення єдиного ре-
місничого поселення не могло розв’язати глобальну 
для менонітського соціуму проблему і вважав до-
цільним розповсюдити цей досвід на інші регіони 
анклавів поселень Молочної та Хортиці. На облашту-
вання Ной- Гальбштадта з особистих коштів Іоганна 
було передано 100 000 крб. (Ведомости о хозяйствен-
ном состоянии…). Маючи намір продовжити про-
ект, він намагався залучити до його фінансування 
інших забезпечених людей, проте реальне втілення 
замисленого зіштовхнулося з опором з боку молочан-
ських землевласників. До того ж у тих ремісників, 
що влаштувалися в колонії, бракувало коштів для 
устаткування майстерень. Для них Корніс передба-
чив можливість отримання позик. Незважаючи на 
всі старання, ідея Корніса так і не досягла того ре-
зультату, на який розраховував лідер. У 1857 р. на 
території ремісничої колонії знаходилося не більше 
22 господарств (Staples J. R., 2003, р. 49).

Маючи деяку частку власного вільного ка-
піталу, який, як було закладено в менонітському 
світогляді, повинен працювати, І. Корніс висту-
пав як приватний банкір, пропонуючи процентні 
позики менонітським і німецьким підприємцям 
(Материалы И. Корниса: исходящие документы, 
отчёты, переписка с колониями.., с. 17), місцевим 
землевласникам, російським урядовцям (Переписка 
Иоганна Корниса.., с. 53–54). Корніс йшов назу-
стріч різним суб’єктам економічної діяльності, 
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134 незалежно від їх суспільного і матеріального ста-
тусу. Він був переконаний у важливості підтримки 
малих підприємств (Журналы меннонитского при-
каза.., с. 5). Помітимо, що Корнісу й раніше вдава-
лося демонструвати здібності фінансиста. Будучи 
скарбником «Біблійного товариства» (відомості за 
1822 р.), він використовував громадські гроші, за-
робляючи для колоній додаткові кошти (Переписка 
Иоганна Корниса с меннонитами.., с. 3).

Схвалення з боку Піклувального комітету от-
римав проект Корніса про виокремлення на тери-
торії менонітських селищ спеціальних ділянок для 
заселення малозабезпечених молодих безземель-
них сімей, котрі, як передбачалося, могли стати ло-
кальними «ремісничими городками». Такі терито-
рії незабаром з’явилися фактично в кожному мо-
лочанському селищі і стали центрами формуван-
ня домашньої промисловості, ремесла і підпри-
ємництва. У 1847 р. було підготовлено «Проект 
правил про облаштування нових селищ із застосу-
ванням щодо них господарських засад менонітів: 
про ділянки, призначені для поселення безземель-
них і ремісників». Відповідно до програми, землі 
для ремісників виділялися або на околиці колоній, 
або з обох їх кінців (Записка инспекора сельского 
хозяйства…). Вирішуючи проблеми розвитку ре-
месла і підприємництва, Корніс вимагав від керів-
ників окремих громад надання кредитів молодим 
підприємцям задля їх участі у житловій програмі 
(Записка инспекора сельского хозяйства…).

Корніс першим запропонував використовува-
ти майстрових для професійної підготовки хлоп-
ців із навколишніх іноетнічних поселень (Отчет 
Палаты…). З 1839 р. Іоганн практикував навчан-
ня хлопчиків з сусідніх сіл навичкам раціональ-
ного землеробства (О состоянии хозяйства.., с. 6). 
Учні могли отримати в колоніях й ремісничі нави-
чки. Вони навчалися ремонту споруд, виготовлен-
ню сільськогосподарських знарядь і домашнього 
начиння. Після шести років проживання в коло-
ніях стажисти отримали по 100–150 крб. сріблом 
для створення власного зразкового господарства. 
З таких хлопців формувалися навіть поселення 
(Новопавлівка і Анновка) (Обследование совре-
менного состояния…).

Нарешті, у середині 1840-х рр. при посеред-
ництві Корніса обговорювався проєкт про пере-
дачу на навчання менонітськім ремісникам хлоп-
чиків із болгарських поселень, проте, як згадував 
А. Скальковський, «ніякі переконання не допомог-
ли, і болгари рішуче відмовлялися передати своїх ді-
тей в науку німцям» (Скальковский А., 1842, с. 139). 
Лише в 1855 р., використовуючи досвід Іоганна 
Корніса, Департамент державного майна приступив 
до реалізації програми з навчання ремеслам селян-

ських сиріт (Распоряжение по ІІ Департаменту…). 
Його було успішно завершено у 1859 р.

І. Корніс не втрачав можливості популяриза-
ції виробів менонітських ремісників. Наприклад, 
у 1837 р. він порекомендував одному з місцевих 
землевласників візок, виготовлений ковалем із 
с. Орлово. Вартість виробу, який був здатний пе-
ревозити вантаж вагою 150–160 пуд., складала 240 
крб. (Журнал исходящих документов.., с. 57).. Візок 
було відправлено покупцю, і на наступний сезон 
той же ремісник отримав нове замовлення, яке на 
цей раз поступило від сусіда торішнього покупця.

Й. Корніс і релігійна влада на території ме-
нонітських поселень. Представники державної 
влади підтримували Й. Корніса як світського ліде-
ра поселень, який вважав доцільним проведення 
господарських реформ, що відповідало важливим 
економічним завданням регіону. Здійснюючи ке-
рівництво господарськими проектами та отриму-
ючи санкцію на них від зовнішньої світської вла-
ди, маючи схвалення від частини свого суспільства 
та набуваючи впливу й популярності серед мено-
нітів, Йоган Корніс складав все більшу конкурен-
цію традиційно важливим для менонітського су-
спільства релігійним лідерам. У межах конфесій-
ної спільноти, якими були меноніти, вперше вини-
кав феномен появи світської еліти, з чим пастори 
конгрегацій погоджуватись не бажали.

Зіткнувшись з непримиренною опозицією 
з боку релігійних лідерів, Корніс діяв проти них 
нетрадиційними для протестантських конгрегацій 
методами. Аналізуючи практику примусу, яким ко-
ристувався голова «Сільськогосподарського това-
риства» задля проведення реформ, пастори засу-
джували його, перш за все, за неповагу до вибор-
ної релігійної влади. Йоганн, як запевняли вони, 
не дотримався основ релігійного життя, запере-
чуючи права церковних лідерів втручатись у ци-
вільне життя. Він начебто порушував права, нада-
ні Маніфестами Катерини ІІ (1762, 1763) стосовно 
свободи релігії. Вважалось, що саме через Корніса 
влада впливала на релігійних лідерів, вимагаючи 
від них мовчання і лояльності.

Пастор Д. Епп у своєму щоденнику заноту-
вав: «Поведінка Корніса –  більш деспотична, ніж 
поведінка християнина». Рік потому він свідчив 
у тому ж щоденнику, що нічого не змінилося: «На 
Молочній замість (християнської) любові справж-
ній деспотизм, і факел чвар горить» (The diaries 
of David Epp.., р. 13). І незадовго перед смертю 
в 1843 р. Епп з жалем розмірковує: «Проблеми 
на Молочній не тільки продовжуються, але й на-
справді збільшуються… Один лише Бог знає, до 
чого це призведе. Багато чого робиться для роз-
витку садівництва, лісів і поліпшення земель. Але 
в духовній сфері, особливо в питанні керівництва 

ISSN 2664-9950 Universum Historiae et Archeologiae. 2019. Vol. 2(27). Issue 2, pp. 125–140



135церквою, дуже сумна ситуація. З боку влади дуже 
багато нарікань щодо релігії, і більш уваги приді-
ляється указам влади, а не релігії» (The diaries of 
David Epp.., р. 15).

Протистояння між релігійністю та світськістю 
проявилось у так званій «справі Варкентіна» –  по-
дією 1838 р., пов’язаною з новим підтвердженням 
меннонітських привілеїв імператора Миколою І. 
З проханням ще раз затвердити привілеї до царя 
звернулись Корніс та декілька більш лояльних до 
нього релігійних лідерів. Проте до ініціативної 
групи не було зараховано Якоба Варкентіна –  го-
лову великої фламандської (консервативної) пара-
фії, прихильника квієтизму –  концепції «покою» та 
уходу менонітів від світського миру, який з 1830 р. 
вимагав поширити релігійну автономію (Urry J., 
1989, рр. 282–284).

Меноніти вельми цінували свої привілеї, пи-
шалися ними, але по-різному тлумачили її зміст. 
Я. Варкентін вважав, що економічні свободи –  це 
частина релігійних прав менонітів. Для Корніса іс-
нувала розбіжність між релігійними та економічни-
ми правами, релігійною та адміністративною вла-
дою. Його позиція корінним чином відрізнялась від 
поглядів Варкентіна, який наполягав на збережен-
ні замкненості конгрегацій, що суперечило позиції 
влади про роль менонітських общин у російсько-
му суспільстві та стримувало проведення реформ.

Діючи рішуче у господарській сфері, Корніс 
захищав та просував свою позицію. Відстоюючи 
права на керівництво, він жорстко розправився зі 
своїми супротивниками –  спочатку з Я. Варкентіним 
(в 1842 р. його було зміщено з посади новим голо-
вою Піклувального комітету Євгенієм фон Ганом), 
а потім з однодумцем пастора –  Гейнріхом Вінцем. 
Останній був висланий в Пруссію (Urry J., 1989, рр. 
306–343). У відповідь на це Вінц написав свої но-
татки, де створив негативний образ Корніса, зви-
нувативши його в необмеженому деспотизмі, по-
рушенні церковних принципів та репресіях проти 
справжніх послідовників віри.

Суспільна позиція та господарська поведін-
ка Корніса були пов’язана з його світоглядними та 
релігійними уподобаннями. Світський лідер мено-
нітських поселень був освіченою людиною, і, за 
припущенням дослідників, знайомий зі складними 
економічними і філософськими концептами свого 
часу (наприклад, теорією власності) (Staples J. R., 
2000, р. 16–17). Хоча останнє припущення здаєть-
ся нам досить гепотетичним, достеменно відомо, 
що Корніс був прихильником пієтизму, і саме це 
вчення багато в чому мотивувало його діяльність 
та активну життєву позицію.

Зауважимо, що протягом усього періоду про-
живання в Росії ідеологія менонітів була досить 
гнучкою та прагматичною, що дозволило колоні-

ям пристосовувати своє вчення до життя в умо-
вах поліетнічного та поліконфесійного оточення 
та в межах суспільства, яке відчуло на собі перші 
ознаки майбутньої модернізації. На менталітет ро-
сійських менонітів вплинув віттембергський піє-
тизм, найвідомішими представниками якого були 
Й. Бонекемпер та Е. Вюст. Пієтисти пояснювали, 
що оновлення, відродження, позитивні зміни су-
спільства є ознаками істинної віри та схвалюються 
Богом. Також вони підтримували ідеї екуменізму 
про співпрацю та взаєморозуміння між християна-
ми різних конфесій. Ці погляди поступово поши-
рювались в менонітському середовищі після хвилі 
переселення 1818 р. та супроводжували економіч-
ний успіх колоній в імперській Росії.

Пієтизм Корніса став важливим для його звіль-
нення від консервативного мислення та показав 
йому шлях до ефективної господарської та адмі-
ністративної поведінки. Завдяки пієтизму, Йоганн 
дивився на світ іншими очами. Він товаришував із 
відомим теоретиком цієї течії Даніелем Блюхером, 
а в 1927 р. Йоганн відвідав центр моравських бра-
тів у Саксонії. Під час цієї подорожі він спілкувався 
з Якобом ван дер Сміссеном з м. Данциг –  найвідо-
мішим пастором- пієтистом. У будинку Корніса на 
Молочній довгий час жив пієтист- мессіонер Даніель 
Шлаттер (Staples J. R., 2000, р. 16). Ідеологічний 
перелом став моментом його пробудження та по-
чатком самих сміливих господарських експеримен-
тів, які змінювали економіку регіону. Вплинувши 
не лише на Корніса, але й на інших його братів по 
вірі, пієтизм став потужною ідеологічною мотиваці-
єю подальшої трансформації середовища меноніт-
ських колоній та, опосередковано, всього регіону.

Захоплений прагматичними та активними іде-
ями цього вчення, лідер колоній зазначав: «Я ви-
знав, що для християнина просте визнання Божого 
слова не є достатнім, але воно визнається справою» 
(Staples J. R., 2000, р. 16). Про зв’язок зі зовнішнім 
світом Корніс висловлювався наступним чином: 
«Слава Богу, що він не обмежив наше почуття лю-
бові лише вузьким колом осіб. Любов охоплює все 
людство, ми можемо любити всіх та працювати для 
них…» (Staples J. R., 2000, р. 16).

Ця позиція лідера поселень сприяла його вда-
лим стосункам з оточуючим іноетнічним населен-
ням. Свої нововведення Корніс поширював не лише 
на менонітів та німців- колоністів, але й на ногай-
ців, росіян, духоборів, молокан. Як вважав Гавел, 
саме його «відкритість» до спілкування з пред-
ставниками інших етнічних груп привела його до 
успіху (Agronomist Gavel’s biography.., р. 30–31). 
Його конфесійні уподобання поєднувались з ре-
лігійною толерантністю. Можливо, цю якість він 
отримав від своїх предків, оскільки в Пруссії кон-
грегації менонітів жили в оточенні інших конфе-

doi 10.15421/26190209



136 сій. Як голова Союзу, який відповідав за господар-
ський розвиток регіону, Корніс піклувався про мо-
локан та духоборів, росіян, про близьких до мено-
нітів гунтерів. Останнім він допоміг улаштуватись 
на Молочній серед менонітів. Духобори вислов-
лювали подяку Йоганну навіть з місць їхнього ви-
гнання (Agronomist Gavel’s biography.., р. 30–31).

Корніс здійснив декілька вдалих проектів з но-
гайцями –  кочовим народом, іновірцями та носіями 
особливої культурної традиції, досить складної для 
розуміння. Лідер зумів не лише налагодити з ними 
контакти, але й досяг їхньої довіри. Першим ета-
пом їх реформування були спроби поширити серед 
кочівників традиції осілого способу життя. Корніс 
заснував для ногайців декілька поселень з чітким 
плануванням, які у подальшому стали частиною 
Аккерманської колонії. Йому також вдалося залу-
чити їх до регіонального проекту розведення ме-
риносних овець. Ногайці довго відмовлялись від 
пропозиції, оскільки іспанські вівці не були ви-
знані ними як жертовні тварини. Якимось чином 
Йоганну вдалося довести, що саме іспанські вівці 
є найкращими та найбільш придатними тварина-
ми, гідними для жертвопринесень. Корніс також 
зумів зацікавити старійшин, повернувши ногай-
цям половину кількості стада з умовою, що вони 
будуть доглядати та годувати його протягом чоти-
рьох років на їхніх землях (Staples J. R., 2003, рр. 
49–58). Бажаючи поширити власний досвід спіл-
кування з кочовим народом, в 1839 р. Корніс під-
готував статтю, в який розповів про історію їх пе-
ребування в регіоні (Шевчук, 2004).

Освітні проекти. Займаючись економічним 
перетворенням регіону, Корніс приділив увагу про-
суванню освітнього проекту, мета якого полягала 
в підвищенні стандартів початкової та запрова-
дженні середньої освіти. Вперше ідея реформу-
вання шкіл виникла у нього в 1820 р., коли Корніс 
взяв участь у заснуванні Ассоціації християнських 
шкіл. Звернувши увагу на існуючу освітню прак-
тику, він залишився незадоволеним як існуючою 
шкільною системою, так і практикою викладан-
ня (Стейплз, Дж., 2003. Религия, политика.., с. 8).

На той час система освіти в колоніях обмежу-
валася початковою школою. Записки Тобіаса Фоза –  
пієтиста та одного з перших відомих нам вчителів, 
які практикували в менонітських колоніях Молочної 
з 1822 р. по 1829 р., дозволяють скласти загальне 
уявлення про змістовний бік освіти. У програму 
навчання входила історія релігій, вивчення Біблії, 
читання, письмо, арифметика, граматика німець-
кої мови, спів. На вимогу батьків даний перелік міг 
бути доповнений двома курсами: малюванням і ге-
ографією (Friesen Р. М., 1978, р. 693). Слід, однак, 
відзначити, що рівень підготовки вчителів був різ-
ним, і на практиці, до кінця 1830-х рр. –  періоду 

першого реформування шкільної системи, якість 
навчання істотно знижувався відсутністю освіче-
них викладачів (Goertz H., 1992, рр. 100–109).

Реформа Корніса зводилась до залучення 
у школи професійно підготовлених, освічених ви-
кладачів, більшість з яких було запрошено з-за кор-
дону. В описі моделі школи, складеної Корнісом, 
було, між іншим, зазначено, що вчителі повинні 
заохочувати учнів до читання книг та придбання 
знань не лише теологічного, але й загальнонауко-
вого характеру(Goertz H., 1992, р. 112). Нова гене-
рація вчителів демонструвала здатність не лише 
ефективно викладати, але й створювати навчаль-
ні посібники, що відповідали новим потребам су-
спільства, яке ставало більш динамічним. Серед 
них, наприклад, слід згадати підручник з математи-
ки Гейнріха Франца «150 арифметичних таблиць» 
(Friesen Р. М., 1978, р. 832–833). Завдяки Корнісу 
в 1835 р. в с. Гальбштадт з’явилось Центральне 
училище –  середня школа, що забезпечувала більш 
високий освітній рівень підготовки (Goertz H., 
1992, рр. 123). З 1843 р. керівництво школами взяв 
на себе «Сільськогосподарський Союз».

Звертаючи увагу на зміст освіти, Й. Корніс 
розмірковував про майбутнє менонітських конгре-
гацій в імперії, намагаючись запобігти можливим 
політичним проблемам. Він вимагав від менонітів 
вивчення російської мови, без знання якої розвиток 
колоній після певного періоду буде вкрай обмеже-
ним. Демонструючи монархізм та патріотизм, спо-
нукаючи учнів святкували державні свята, а вчите-
лів формувати у нового покоління ширший світо-
гляд, Корніс передбачав стратегію виживання ме-
нонітів у поліетнічному та наповненому протиріч-
чями середовищі Російської імперії.

Зауважимо, що сам реформатор не залишив-
ся осторонь започаткованої ним реформи. На своїй 
фермі Корніс заснував сільськогосподарську шко-
лу, термін навчання в якій був розрахований на чо-
тири –  шість років. До навчання були залучені не 
лише меноніти, але й діти місцевих українських 
та російських селян. Учні утримувались за раху-
нок хазяїна ферми та навіть отримували стипендію 
(Плесская Є. Г., 2004). Реформа системи освіти не 
тільки поставила навчання на території колоній на 
новий рівень, але й привела до розширення кру-
гозору нового покоління, стимулювала пізнаваль-
ні потреби суспільства в цілому.

Допитливий та маючий жагу до знань, Корніс 
жваво цікавився історією земель, на яких були за-
сновані Молочанські колонії. Він брав участь у пер-
ших спробах з вивчення курганів у північному 
Приазов’ї. Сприяв цьому П. Кеппен –  російський 
вчений німецького походження та один із засновни-
ків Російського географічного товариства, який 
у журналі «Северная пчела» надрукував перелік 
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137найвідоміших курганів півдня українських земель. 
Кеппен запевняв, що неподалік від Токмака зна-
ходиться некрополь скіфських царів. У 1837 р. 
Корніс розпочав розкопки кургана біля свого маєтку. 
За деякими відомостями, він начебто дослідив 13 
курганів неподалік від гирла р. Молочна. Нажаль 
Йоганн не розумів, що скоріше шкодить, ніж при-
носить користь науці. Існують відомості що звіт, 
який він склав для Кеппена з тим, щоб той опри-
люднив його на одному з засідань Академії наук. 
Серед знахідок Корніса значилися останки людей, 
зброя, залізні, срібні та з позолотою речі, доля яких 
нині не відома (Шевчук С. П., 2004).

Визнання діяльності Корніса. Завдяки свої-
ми сміливими експериментам, працьовитості, ре-
зультативним проектам Корніс здобув добре ім’я 
не лише серед місцевих очильників. Про резуль-
тати розвитку колоній та діяльність їх лідера пові-
домляли міністри на самому високому рівні. Корніс 
спілкувався з такими відомими особистостями, як 
С. Х. Контеніус, А. В. Фадєєв. Його маєток відві-
дали князь М. С. Воронцов, граф П. Д. Кісельов. 
Останній стверджував, що розвиток ногайців відбу-
вався лише завдяки впливу менонітів та енергійним 
діям їх лідера (Agronomist Gavel’s biography.., р. 41). 
В 1838 р. Й. Корніса було обрано членом «Комітету 
з вивчення» Міністерства Державного майна. 
В 1844 р. він отримав золоту медаль за досягнен-
ня у розвитку сільського господарства (Agronomist 
Gavel’s biography.., р. 41).

У 1825 р. імператор Олександр І відвідав має-
ток Юшанлі. В 1837 р. у м. Сімферополь відбулась 
зустріч Корніса з царем Миколаєм І. Серед числен-
них питань особливу увагу було приділено ногай-
ському проєкту, за реалізацію якого Йоган удосто-
ївся особистої подяки монарха. За успіхи в засну-
ванні експериментальної ферми Корніс одержав 
в подарунок від імператора 500 дес. землі.

У тому ж році Корніс приймав в Юшанлі 
Великого князя та спадкоємця престолу Олександра 
Миколайовича, Великих княгинь Олену Павлівну 
та Марію Миколаївну. На пам’ять про цю по-
дію він отримав від монарших осіб золоту таба-
керку. В 1845 р. Юшанлі відвідав Великий князь 
Костянтин Миколайович, але особиста зустріч з лі-
дером менонітів не відбулась, оскільки той неспо-
дівано захворів. Демонструючи свою прихиль-
ність та повагу, Костянтин Миколайович відрядив 
до Йоганна свого лікаря з проханням оглянути та 
продіанагностувати хворого (Agronomist Gavel’s 
biography.., р. 40).

Корніс прожив цікаве, наповнене подіями жит-
тя. В його біографії було дві країни, несподівані по-
вороти долі, наполеглива праця та відповідальність, 
яких він ніколи не уникав. Його визнавали та нена-
виділи, вихваляли та кривдили. Головне, що зали-

шив після себе лідер менонітських колоній –  вели-
ку низку цікавих справ, які принесли користь май-
бутнім поколінням його одновірців. Іоганн Корніс 
помер у 1848 р. після нетривалої хвороби. Хоча за-
сноване за його участі товариство існувало до 1871 
р, згодом права цієї організації були суттєво урізані.

Висновки. У формальному сенсі Йоган Корніс 
не був частиною бюрократичної системи адміні-
стративної вертикалі імперії. Проте він виконав 
роль механізму, який пов’язував цю вертикаль з гос-
подарськими та економічними структурами на ло-
кальному рівні, функцію на лише посередника, але 
й тригера, який надавав всій системі ефективного 
спрямування. Феномен Корніса був проявом осо-
бливостей розвитку замкненого протестантського 
колективу в стресових умовах колонізації –  поліет-
нічності та поліконфесійності регіону, необхідності 
господарської адаптації та збереження світоглядної 
ідентичності. З одного боку, менонітське суспіль-
ство, яке мало традиції релігійної замкненості, не 
могло сприйняти іншого лідера зовнішнього похо-
дження, нав’язаного владою. З іншого –  протестант-
ське за своєю суттю та світоглядом населення коло-
ній мало велику схильність до динаміки, тому, на-
віть інколи не усвідомлюючи це, воно потребува-
ло в таких особистостях, яким був Корніс –  лідерах 
із власного середовища, здатних на сміливі вчин-
ки, «широку оптику» поглядів та аналітичні здіб-
ності, світоглядний прорив та вихід у іншу свідо-
мість. Через його ідеї та діяльність протестантські 
менонітські конгрегації мали задовольнити свою 
потребу у розвитку. Отже, поява світського лідера 
Йогана Корніса була цілком передбаченим явищем.

Діяльність Корніса була спрямована на комп-
лексний та взаємопов’язаний процес розвитку по-
селень та регіону, до якого входили завдання по-
дальшого господарського освоєння та пошуків спе-
ціалізації, запровадження на Півдні України основ 
товарно- грошових відносин, адміністративної інте-
грації, колонізації, соціальної асиміляції та етніч-
ної консолідації. Поступово Корніс очолив та довів 
своє лідерство в усіх цих сферах. Спонукальним мо-
тивом діяльності Корніса була його переконаність 
у важливості ринкової спрямованості розвитку ме-
нонітських та оточуючих їх поселень в умовах ро-
сійської передмодернізаційної ситуації. Більшість 
проектів Корніса була спрямована у майбутнє, та 
результати їх здійснення найбільш показово про-
явили себе у подальші десятиліття.

У загальній ретроспективі аналізу економічно-
го розвитку поселень феномен діяльності Корніса 
підтверджує, що менонітський соціум мав здібність 
до саморозвитку і самореформування, що забезпе-
чило йому гідну позицію в ході розгортання модер-
нізаційних за характером економічних процесів на 
Південному Заході Російської імперії.
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